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Tað verður í dag hildið fram við at samráðast í Lausanne í Sveis, har roynt verður at finna 
eina loysn fyri kjarnorkuskránni hjá Iran. 

Tann sokallaði 5+1-bólkurin, ið er USA, Stórabretland, Frankaríki, Týskland, Russland og 
Kina, hava siðani 2013 samráðst við Iran um kjarnorkuspurningin. Iran fekk eina freist til 
at góðtaka eina semja á miðnátt. 

Russiski uttanríkisráðharrin, Sergei Lavrov, hevur í nátt sagt at semja er um ein leist, 
meðan USA sigur at alt er ikki komið uppá pláss enn. Tað eru tó tekin um at partarnir 



nærkast eini loysn, tí teir hava valt at leingja freistina, og halda fram við at samráðast í 
dag. 

5+1-londini ynskja at finna eina semju við Iran um kjarnorkuskránna hjá landinum, har 
Iran gevst við at granska í at brúka kjarnorku til vápnanýtslu. Iran ynskir at sleppa at 
halda fram við at brúka kjarnorku til orkuframleiðslu. 

Afturfyri at leggja vápnaskránna í niðastu skuffu, skulu handilstiltøkini móti Iran spakuliga 
hvørva. 

Fyri oljuprísin kann ein slík avtala fáa stórar avleiððingar. Iran er ein sovandi oljurisi. Tað 
verður mett, at Iran, hevur ávist tað sum svarar til níggju prosent, av tí vit vita er av olju 
í heiminum. 

Um partarnir semjast um eina avtalu í Lausanne, so verður hon undirskrivað áðrenn 30. 
juni. Í somu løtu ein semja er avtalað, so kemur hetta at merkjast i oljumarknaðinum. Tá 
kann roknast við, at Iran kemur at leita sær eftir altjóða íleggjarum, ið kunnu fáa gongd á 
oljuframleiðsluna av álvara í landinum aftur. 

Ráevnisblaðstjórin á The Telegraph, Andrew Critchlow, skrivar at hetta kann gerast tað 
hann kallar ein "game changer" fyri oljuídnaðin. 

- Ein avtala við Iran kann skjótt merkja at vit fáa ein oljuprís som nærkast 20 dollarum 
fyri fatið, skrivar hann. 

Iranski oljumálaráðharrin, Bijan Namdar Zangeneh, segði áðrenn samráðingarnar byrjaðu í 
Lausanne, at um ein avtala kemur undir land, so kunnu tey eftir fáum mánaðum økja um 
framleiðsluna við ein millión føtum av olju um dagin. 

Hesum trúgva tú oljugreinarar ikki heilt. Charles Robertson, ið er fíggjarfrøðingur hjá 
Renaissance Capital, heldur at av tí at íløgurnar í oljuframleiðslu í Iran hava verið lágar í 
Iran í nógv ár, so kemur tað at taka tíð. 

- Iran náddi ein framleiðslutopp uppá 4,4 milliónir føt um dagin í 2011. Men hetta var bert 
heilt stutta tíð. Fyri at finna eina líka stóra framleiðslu í landinum, so skulu vit aftur til 
1978, sigur Robertson. 

Tey oljufeløgini sum skjótast kunnu fáa í gongd oljuframleiðslu í Iran eru Shell og Total, ið 
bæði hava royndir frá oljuframleiðslu í Iran 
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